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Streszczenie: Logo – język programowania i środowisko dydaktyczne 
wspomagające rozwój twórczego, logicznego myślenia i zdolności 
algorytmicznych. W Polsce od połowy lat osiemdziesiątych XX w. Logo ( i jego 
modyfikacje) są wykorzystywane jako środki nauczania informatyki i matematyki. 
W niniejszym artykule uwaga zostanie skupiona na przykładowych 
zastosowaniach dydaktycznych Logo Komeniusz w kolejnych etapach kształcenia 
uczniów. 
 
 
 
Abstract: The Logo – the and medium didactic helping the development 
programming language of creative, logical thinking and algorithmic abilities. 
In Poland from half of summers eightieth XX in. Logo (and his modifications) 
they be used as centres of teaching of computer science and mathematics. In 
present article attention was collected on examples - didactic uses Logo 
Komeniusz it in next stages of education pupils. 
 

Mówi się, że człowiek nie zrozumie czegoś, zanim 
nie nauczy tego kogoś innego. W rzeczywistości, człowiek 
nie zrozumie czegoś naprawdę, zanim nie zdoła nauczyć 
tego komputera. 

Donald E. Knuth 
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Wstęp 
Znajomość technologii informatycznej stała się już dziś koniecznością, 

szczególnie dla nauczycieli, którzy starają się o kolejne stopnie awansu 
zawodowego. Same studia podyplomowe z informatyki to o wiele za mało, aby 
powiedzieć: „Umiem uczyć informatyki”, zwłaszcza teraz, gdy uczniowie są 
często bardziej oswojeni z komputerami niż ich nauczyciele. Trzeba stwierdzić, 
że jest to zjawisko bardzo trudne wychowawczo. Czyli co zostaje – magisterskie 
studia informatyczne? Takie studia kształcą, a przynajmniej powinny kształcić, 
informatyków z prawdziwego zdarzenia, tyle że świat takiego informatyka to 
świat algorytmów, programowania i baz danych. Niejednokrotnie, jak pisze 
Marek Kordos taki informatyk: 
(…) czuje wstręt do „windowsów” (ostatecznie dopuszcza linuxa), a jego 
narzędzia to C++ , Java itp.1 
Gdzie jest, zatem złoty środek? Kto, kogo i czego powinien uczyć na zajęciach 
z informatyki? W niniejszym artykule postaram się pokazać, że taki złoty środek 
jest możliwy do osiągnięcia przy użyciu programu Logo. Nie staram się tu 
twierdzić, że jest to uniwersalny lub jedyny właściwy środek do osiągnięcia tego 
celu. Wybrałam ten program, dlatego, że jako przyszły matematyk uważam go za 
ciekawą pomoc dydaktyczną właśnie w nauczaniu matematyki. 

1. Czym jest Logo? 

Język Logo powstał w latach 70-tych XX w. w Massachusetts Institute of 
Technology (USA). Za jego głównego twórcę uznaje się Seymoura Paperta, 
który zainspirowany doświadczeniami J. Piageta, postanowił stworzyć program 
aktywizujący ucznia w procesie nauczania – uczenia się. Logo to język 
umożliwiający tzw. programowanie strukturalne za pomocą prostych czynności, 
czy procedur. Zaznaczyć też należy, że nie jest to język do tworzenia 
oprogramowania, lecz środek dydaktyczny służący nauczaniu informatyki 
(i dziedzin pokrewnych). Szczególnie przydatny do nauczania jest edukacyjny 
język programowania (środowisko dydaktyczne) - Logo Komeniusz opracowany 
na Uniwersytecie Komeniusza w Bratysławie (Słowacja). Oferuje on 
użytkownikom różnorodne możliwości operacji za pomocą myszy, menu, 
przycisków – wszystko z głównym bohaterem środowiska: żółwiem. Wraz z 
głównym programem dostępny jest także Edytor obrazów2, przy pomocy, 
którego w prosty graficzny sposób zaprojektować możemy postać żółwia 
statycznego lub animowanego. 

Logo jest też komputerowym środowiskiem (podśrodowiskiem Windows) 
służącym do tworzenia figur geometrycznych, różnego typu rysunków, animacji, 
melodii. Umożliwia definiowanie pojęć matematycznych, figur geometrycznych, 
funkcji i badanie ich własności, udostępniając blisko 300 procedur pierwotnych, 
czyli takich, których użycie nie wymaga definiowania. Dodatkowo, 

                                                
1M. Kordos, Informatyka, czego i kogo uczyć, Matematyka 2/2006, s. 39. 
2 Więcej: Z. Nowakowski, Informatyka bez tajemnic, Programowanie mikrokomputerów, 
MIKOM, Warszawa 1996, s. 61. 
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w środowisku tym można tworzyć własne procedury w formie poleceń i funkcji. 
Oprócz poleceń pierwotnych w Logo występują też funkcje pierwotne służące do 
obliczania wyniku, np. pierwiastka kwadratowego z danej liczby czy sinusa 
zadanego kąta. To rozróżnienie jest dość ważne dla pełnego zrozumienia zasad 
pracy tego środowiska.  

Podstawową formą pracy w Logo Komeniusz jest pisanie poleceń na 
ekranie tekstowym. Skutki pisania poleceń obserwujemy bezpośrednio na 
ekranie np. rysunek, wyniki obliczeń. Jest to tzw. tryb interakcyjny pracy 
w Logo. 

Dzięki temu, że całe środowisko programu Logo jest dostępne zarówno 
w języku angielskim jak i w języku polskim, jego opanowanie nie sprawia 
większości uczniów znaczących problemów. Na przykładzie tego programu 
uczniowie poznają zasady programowania wstępującego i zstępującego oraz 
procedury rekurencyjne umożliwiające realizację powtórzeń.3  

Jak już wspomniano wcześniej, unikatową cechą Logo jest grafika żółwia, 
ale nie tylko. Występują tu też dane w postaci słów, list i obrazów.  

Za słowo przyjęło się uważać ciąg dowolnych znaków, w którym nie 
występują żadne nawiasy, ani znaki operacji arytmetycznych, ani nawet spacje. 
Często słowo jest poprzedzone cudzysłowem, zwanym operatorem dosłowności 
i wtedy jest traktowane jako tekst. Równie często spotykamy zapis 
z dwukropkiem (operator wartościowania), który oznacza z kolei wartość 
zmiennej albo parametr formalny procedury.  

Lista jest ciągiem słów lub ciągiem list oddzielonych odstępami i ujętymi 
w nawiasy kwadratowe. Taka lista słów tworzy nam całe zdanie.  

Standardowym przykładem obrazu jest postać żółwia, która składa się z 24 
faz. To właśnie skończony ciąg faz tego samego obiektu w liczbie, co najwyżej 
255 nazywany jest w tym języku obrazem.4 

 Dzięki tym wszystkim procedurom i funkcjom Logo doskonale nadaje się 
do modelowania i symulowania procesów fizycznych, ekonomicznych 
i biologicznych. 

2. Przykłady wykorzystania Logo 

W matematyce szkolnej rozróżniamy zadania twórcze i algorytmiczne. 
Programowanie w Logo, w sposób bardzo obrazowy pokazuje uczniom jak 
funkcjonuje algorytm, a ucząc tego algorytmu służy zrozumieniu konkretnego 
matematycznego zagadnienia. 

Program Logo jest bardzo przydatny w rysowaniu figur geometrycznych. 
Dzięki prostym komendom wpisywanym w pełnej bądź skróconej wersji można 
za pomocą Logo rysować dowolne wielokąty. 

Główne okno programu steruje całym środowiskiem Logo, pozwala pisać 
polecenia przy jednoczesnym obserwowaniu wyników działania napisanych 
programów. Może mieć następujący układ w podziale na dwa typy ekranu: 
                                                
3 Więcej: H. Abelson, A.A.diSessa, Geometria żółwia, WNT, Warszawa 1992, s. 98-109. 
4 Więcej: Z. Nowakowski, Informatyka bez tajemnic, Programowanie mikrokomputerów, 
MIKOM, Warszawa 1996, s. 39-42. 
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graficzny i tekstowy (w zależności od wersji programu podzielony na dwie lub 
pięć części): 

 
Okno graficzno – tekstowe uruchamiamy komendą cs, lub przy użyciu ikon: 

 - tylko ekran graficzny 

 - ekran graficzny i tekstowy 

 - tylko ekran tekstowy 

Nazwa okna jest związana z tym, że górna jego część służy do tworzenia 
grafiki, a dolna do wpisywania komend. Każda komenda, lub ciąg komend musi 
być zatwierdzony klawiszem Enter. Większość czynności możemy tu 
wykonywać na trzy różne sposoby: za pomocą przycisków z paska skrótów, za 
pomocą klawiszy funkcyjnych lub za pomocą rozwijalnego paska menu. 
Podstawowe komendy języka Logo są o tyle proste, że w skrócie sugerują swoje 
znaczenie. Jest to duży walor tego programu, gdyż uczeń już na poziomie 
gimnazjum jest w stanie samodzielnie obsługiwać ten program, a ewentualna 
nieobecność na zajęciach i „luka tematyczna” mogą być łatwo samodzielnie 
nadrobione w domu. Weźmy taki przykład zadania twórczego, którego 
rozwiązanie wymaga własnej inwencji ucznia: 

Narysuj trójkąt równoboczny o boku długości 80. 
Ciąg komend dla narysowania takiego trójkąta jest następujący: 

np 80 
pw 120 
np 80 
wróć 

Powyższy zapis możemy przetłumaczyć następująco: 
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np 80 – naprzód 80 kroków, kursor w postaci np. żółwia przesunie się o 80 
kroków  
do przodu 
pw 120 –prawo 120, żółw obróci się w prawo o 120 stopni 
np 80 – naprzód 80 kroków, jw. 
Wróć – żółw wraca do położenia początkowego rysując jednocześnie linie 
prostą z punktu, w którym stał ostatnio do punktu z którego rozpoczął 
„wędrówkę”. 

Inne często używane komendy w podobnych przykładach to m.in.: 
pż – żółw się pokaże na ekranie, 
sż – żółw się schowa, 
ws liczba kroków – wstecz np. 20 kroków – żółw się cofnie o 20 kroków, 
lw miara kąta – lewo np. 80 – żółw obróci się w lewo o kąt 80 stopni, 
pod – żółw nie będzie rysował linii, 
opu – żółw będzie rysował linie, 
ścier – żółw zetrze linię, po której będzie się poruszał, 
zmaż – ekran zostanie wyczyszczony, żółw pozostanie na swoim miejscu, 
cs – ekran zostanie wyczyszczony a żółw wróci do pozycji wyjściowej 
dość – zakończenie pracy w programie.5 

Dodatkowo, lista wszystkich poleceń dla żółwia i środowiska znajduje się 
w menu programu: Menu – Pomoc, Opcja - Lista procedur. Jest to bardzo 
dobrze zorganizowany system pomocy w podziale na słowniczek, historię, 
alfabetyczny spis procedur i mini wyszukiwarkę. 

Wróćmy jeszcze do naszego zadania. Z punktu widzenia dydaktyki, tego 
typu przykłady mają duże walory: kształcą u ucznia nie tylko wyobraźnię, ale 
i zdolności logicznego myślenia. Wielu uczniów ma problemy z geometrią 
szkolną, szczególnie, gdy obiektami, na których mają działać nie są tak 
popularne figury geometryczne jak: prostokąt, kwadrat, czy trójkąt. Ten program 
stanowi świetny trening po realizacji tematu wielokąty foremne, czy w ogóle 
wielokąty i ich własności. Wzmożonej uwagi i dodatkowego wysiłku 
umysłowego będzie kosztowało ucznia narysowanie np. ośmiokąta o tych 
samych długościach boków i różnych miarach kątów wewnętrznych, lub 
wiatraka, którego podstawową konstrukcją jest trójkąt. W tym wypadku 
omawiany program powinien wykonać następującą instrukcję: 
 oto trojkat :a oto wiatrak :a oto więcej :c 
 przyp „b :a * pwk 2 powtórz 8 [trójkąt :a] jeśli :c>200 [stop] 
 pw 90 już wiatrak :c 
 np :a  czekaj 1000 
 lw 90  więcej :c+20 
 np :a  już 
 lw 135 
 np :b 
 już 

                                                
5 Por. red. H. Kąkol, Matematyka z elementami informatyki w gimnazjum, Wyd. Dla 
Szkoły, Wilkowice 2000, s.114- 116. 
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W wyniku takiej konstrukcji otrzymamy obraz jak na rysunku poniżej (3.1). 

 
Rys. 3.1. Wiatrak 

Można też pokusić się o zadania bardziej twórcze, które będą jednocześnie 
sprawdzały na ile uczeń zrozumiał sposób działania Logo. Takimi zadaniami 
będą m.in. następujące: 

1. Narysuj dowolny prostokąt bez użycia komendy powtórz. 
2. Narysuj przy pomocy komendy powtórz pięciokąt o bokach równej 

długości i kątach 
wewnętrznych o równych miarach.6 

Gdybyśmy te same zadania polecili rozwiązać uczniom w tradycyjny 
sposób, a więc na kartce papieru, czy w arkuszu testowym, nie uzyskalibyśmy (w 
większości przypadków) końcowego rozwiązania. W odróżnieniu od testu 
sprawdzającego, celem takiego programu komputerowego jest wywołanie u 
ucznia pewnych skojarzeń, zmuszenie go do dostrzeżenia prawidłowości, 
regularności w tworzeniu rozwiązania. Wszystkie te elementy mają z kolei na 
celu ułatwienie uczniom wyciągania wniosków i formułowania ogólnych tez, 
dotyczących sposobu tworzenia takich rozwiązań. 

Na wyższych poziomach kształcenia wskazane jest wprowadzać zadania 
polegające na budowie bardziej skomplikowanych rysunków składających się 
z takich samych elementów, co pozwala na jednoczesne utrwalanie i zrozumienie 
niejako w praktyce zasady działania rekurencji, np.:  

 
Rys. 3.2. „H-powtarzanie” 

oto HA1 
niech "bm 40 
powtórz 4 [h1 :bm pw 90] 
kwadrat 10 * :bm 
już 
oto h1 :bm 
ukm "zielony4 

                                                
6 Por. red. H. Kąkol, Matematyka z elementami informatyki w gimnazjum, Zbiór zadań, 
Wyd. Dla Szkoły, Wilkowice 2000, s. 43. 
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wielokąt [np (5 * :bm) pw 90 
np :bm pw 90     oto kwadrat :bok 
np (2 * :bm) lw 90    skok2 ( - :bok / 2 ) ( - :bok / 2 ) 
np :bm lw 90    powtórz 4 [np :bok pw 90] 
np (2 * :bm) pw 90    skok2 :bok / 2 :bok / 2 
np :bm pw 90     już 
np (5 * :bm) pw 90    oto skok2 :a :b 
np :bm pw 90     pod 
np (2 * :bm) lw 90    np :a pw 90 
np :bm lw 90    np :b lw 90 
np (2 * :bm) pw 90    opu 
np :bm pw 90]     już 
już 

W Logo można też rysować tzw. rozetki, które utworzone są np. z 18 
sześciokątów, czy z 12 kwadratów. W takim przypadku trzeba wykorzystywać 
całe ciągi poleceń, których tworzenie można już powierzyć uczniom pierwszej 
klasy gimnazjum. Takim ciekawym zadaniem, które łączy w sobie nauczanie 
informatyki i matematyki jest zadanie z Alhambry7 zainspirowane wystrojem 
hiszpańskiego zespołu pałacowego w Granadzie. Ciekawe jest w tym zadaniu to, 
że cały motyw można narysować na kartce nie odrywając ołówka od papieru. 
Przed przystąpieniem do programowania należy rozwiązać zadanie polegające na 
obliczeniu długości ramienia gwiazdy powstałej w wyniku nałożenia na siebie 
dwóch jednakowych kwadratów, z których jeden został obrócony względem 
drugiego o 45 stopni, jak na rysunku 3.3.  

 
Rys. 3.3 

Należy też zauważyć, że cała rozeta powstaje przez ośmiokrotne 
powtórzenie rysowania następującego fragmentu (rys. 3.4) 

 
Rys. 3.4 

Oczywiście zauważenie tej zależności na rysunku wyjściowym jest 
zadaniem dość trudnym, szczególnie dla uczniów, mających trudności 
z postrzeganiem całości jako sumy podobnych do siebie fragmentów. 
Wskazówki tego typu znacznie ułatwią jednak stworzenie przez uczniów 
programu w Logo – jest to wprawdzie zadanie dość czasochłonne i żmudne, ale 

                                                
7 Por. A. Kościelski, Zadanie z Alhambry, Matematyka 3/2006, s. 33.  
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jednocześnie bardzo ciekawe i wymagające twórczego myślenia. Nie nadaje się 
ono specjalnie na lekcję informatyki, ale jest dobrym zadaniem dodatkowym dla 
uczniów zdolnych lub ciekawym materiałem badawczym w ramach kółka 
informatycznego. Przy okazji realizujemy też jeden z celów dotyczących 
kształcenia kultury myślenia, a mianowicie – uczymy poprawnego uogólniania. 
Dobierając zadania na wszystkie zajęcia trzeba pamiętać o tym, by aspekty 
algorytmiczne stały na pierwszym miejscu. Do tych aspektów zaliczmy m.in.: 
projekt algorytmu, dowód poprawności, dobór struktur danych, analizę długości 
czasu obliczeń i wielkość zajmowanej pamięci. W przypadku Logo nie wszystkie 
z tych aspektów można w jednakowym stopniu zaobserwować, jednak na pewno 
nie wolno nam pominąć dowodu poprawności rozwiązywanego problemu. Nie są 
to dowody trudne. Podobnie jak omawiane problemy, cechuje je względna 
prostota pojęciowa, jednak ich przeprowadzenie jest niezbędne dla pełnego 
zrozumienia rozwiązań nawet małych i najprostszych problemów. 

Z punktu widzenia dydaktyki wzbogacanie lekcji informatyki o geometrię 
algorytmiczną ma tą podstawową zaletę, że zadania i ich rozwiązania można 
przedstawić jasno i poglądowo. Logo jest znakomitym programem do nauki 
zaawansowanych technik rozwiązywania problemów algorytmicznych. 
Omówimy tu przykład zadania z VI Międzynarodowej Olimpiady 
Informatycznej w Sztokholmie z 1994 r.  
Jaka jest największa suma liczb, którą można uzyskać przechodząc od 
wierzchołka trójkąta (rys. 3.4) do dowolnego punktu jego podstawy, jeśli: 
a) każdy krok można wykonać w dół, albo skośnie w lewo lub w prawo, 
b) Liczba wierszy w trójkącie jest większa lub równa 1, ale nie przekracza 100, 
c) wszystkie liczby zapisane w trójkącie są całkowite i mieszczą się pomiędzy 

0 a 9. 

 
Rys. 3.5. Piramida liczbowa 

 
Z samej treści zadanie wydaje się być trudne, przekraczające swoją 

złożonością nawet wiedzę maturzysty profilu ogólnego. Tymczasem dzięki Logo 
zadanie sprowadza się do prostego i zrozumiałego już na poziomie gimnazjum. 
Oczywiście zadanie to można rozbudować na większą ilość wierszy piramidy, 
czy złożoność obliczeniową polegającą na poszukiwaniu maksymalnego 
iloczynu, minimalnej różnicy itp. My skupimy się na obliczeniu maksymalnej 
sumy.  

7 
 

3 8 

1 0 8 

4 7 4 2 

2 6 5 5 4 
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Rozwiązanie przy pomocy Logo sprowadza się do stworzenia 
odpowiedniej listy. Lista jest to najważniejsza złożona struktura danych w Logo, 
odpowiadająca pojęciu ciągu skończonego. W Logo można konstruować 
odpowiedniki ciągów liczbowych, pustych oraz ciągu, którego elementami są 
inne ciągi. Wracając do naszego przykładu. Zadaniem Logo będzie znalezienie 
najprostszego rozwiązania spełniającego warunki początkowe. Cały problem 
tkwi we wprowadzeniu funkcji REDUKT. Jej działanie będzie polegało na tym, 
że w kolejnych krokach nastąpi redukcja ostatniego wiersza przy jednoczesnej 
zmianie wartości wiersza przedostatniego. Zmiana polega z kolei na tym, że 
występujące w tym wierszu wartości zastępujemy maksymalną sumą, jaką można 
uzyskać idąc od tego pola w dół. W omawianym przykładzie kolejne redukcje 
będą miały postać, jak na rys. 3.6. 

 
Rys. 3.6. Redukcja piramidy liczbowej 

Funkcję REDUKT i odpowiednie procedury pomocnicze można zdefiniować jak 
następuje:8 
OTO MAKS :TRL 
JEŚLI ATOM? :TRL 
[WYNIK JEDNA LICZBA W :TRL] 

WYNIK MAKS REDUKT :TRL 
JUŻ 

OTO REDUKT :TRL 
WYNIK NAP ZLEP ELEMENT 2 :TRL 
ELEMENT 1 :TRL BP BP :TRL 
JUŻ 

OTO ZLEP :L1 :L2 
JEŚLI PUSTE? :L1 [WYNIK [] ] 
WYNIK NAP (PIERW :L1)+(MAX ELEMENT 1 :L2 ELEMENT 2 :L2) 
ZLEP BP :L1 BP :L2 
JUŻ 

OTO ATOM? :TRL 
WYNIK DŁUGOŚĆ :TRL=1 
JUŻ 

OTO JEDYNA_LICZBA_W :TRL 
WYNIK PIERW PIERW :TRL 
JUŻ 

OTO MAX :A :B 
WYNIK JEŻELI :A > :B [:A] [:B] 
JUŻ 

                                                
8 Więcej A. Walat, Obliczanie maksymalnej sumy, Matematyka 2/2006, s. 42-43. 
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Na przykładzie powyższego zadania można spróbować ograniczyć pełny, 
matematyczny dowód poprawności do opisania strategii gry polegającej na jak 
najszybszym, jak najskuteczniejszym zdobyciu wygranej, którą w tym wypadku 
jest znalezienie maksymalnej sumy. 

Innym przykładem zadania wykorzystującego podobne funkcje jest 
zadanie następującej treści: 

Człowiek płaci złotówkę za wejście do gry z automatem. Następnie 
automat wyświetla losowo wygenerowaną trójkątną planszę złożoną z 10 pól. 
Na każdym polu jest losowo wybrana liczba 1 oznaczająca wygraną złotówkę lub 
-1 oznaczająca przegraną na rzecz automatu. Założeniem jest jednakowe 
prawdopodobieństwo wybrania 1 lub -1 przez losujący je automat. Zadaniem 
człowieka jest sprowadzenie pionka z najwyższego pola do najniższego wiersza 
za pomocą ruchów: lewo w dół lub prawo w dół. Czy człowiekowi opłaca się 
grać z taką maszyną?9 

Nauczyciel planując lekcje, stara się wybierać zagadnienia i problemy, 
które wydają się mu ważne i przydatne dla uczniów. Zadanie jak to 
prezentowane powyżej można zaliczyć właśnie do tego typu przykładów. Dzięki 
dyskusji nad rozwiązaniem takiego zadania, wyrabiamy w uczniach stanowczość 
co do własnych przekonań a także przyzwyczajamy ich do zachowywania swego 
rodzaju ostrożności logicznej w rozumowaniu dowodowym. 

Jak widać z powyższych przykładów stopień trudności otrzymywanych 
rozwiązań sięga od „trywialnego” do bardzo złożonego, co jest dużym walorem 
tych zadań. Nauczyciel ma bowiem możliwość wyboru zagadnień odpowiednich 
dla każdego poziomu intelektualnego uczniów. Ponadto wszystkie prezentowane 
wcześniej zadania kształcą u uczniów umiejętności w zakresie wiązania pewnych 
faktów czy własności oraz wyszukiwania analogii.  

Przejdziemy teraz do omówienia wykorzystywania Logo do tworzenia 
nietypowych konstrukcji geometrycznych. Takimi „tworami” są m.in. 
konstrukcje fraktalne. Bez konieczności instalacji dodatkowych urządzeń 
możemy wykorzystać Logo do tworzenia m.in. dobrze znanych fraktali Kocha 
i Sierpińskiego ( patrz. rys. 3.7). 

 

   
Rys. 3.7 

   a) Płatek śniegu Kocha      b) Trójkąt Sierpińskiego 

                                                
9 Por. Tamże, s. 44. 
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Definiowane intuicyjnie fraktale już jakiś czas temu zostały dostrzeżone 
przez dydaktyków matematyki i to nie tylko ze względu na ich ciekawą postać 
graficzną, ale ze względu na ich powtarzającą się regularność. To właśnie 
odnajdywanie regularności danego wzoru, sposób jego tworzenia oraz 
umiejętność zaprogramowania go, można uznać za ważną i cenną umiejętność 
matematyczną. 

Logo pozwala też użytkownikowi na tworzenie barwnych i złożonych 
struktur zachowujących fraktalną cechę samopodobieństwa. W takich 
przypadkach często stosowaną procedurą jest procedura ZOOM - umożliwiająca 
rysowanie złożonych brył otrzymanych przez „sklejanie”, np.: sześcianów 
w różnym powiększeniu. Takie problemy mają trudne rozwiązania teoretyczne, 
niedostępne w zasadzie dla uczniów szkoły średniej. Przykłady struktur tego typu 
prezentujemy poniżej (3.8). 

 

   

  
 Rys. 3.8. Złożone konstrukcje fraktalne 

 
Większość nauk, w tym i informatyka, jest lepiej przyswajalna z obrazków 

niż choćby z gotowych tablic liczbowych. Ewentualne błędy w animacyjnych 
algorytmach geometrycznych oddziałują lepiej na wyobraźnię ucznia, co 
odgrywa ważną rolę, gdyż ułatwia zrozumienie i zachęca do testowania własnych 
algorytmów. 

Algorytmy geometryczne dobrze nadają się do animacji, tzn. do 
graficznego przedstawiania ich przebiegu w ten sposób, że na bieżąco krok po 
kroku można obserwować jak dane są przetwarzane w wyniku zastosowania 
konkretnych procedur. 

Ogromną zaletą Logo Komeniusza w porównaniu do innych wersji Logo 
jest właśnie możliwość tworzenia animacji oraz zmiennych obrazowych, których 
wykonywanie może odbywać się jednocześnie przez kilka żółwi (do 4000). 
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W celu zdefiniowania prostej animacji konieczne jest poszerzenie grupy pojęć 
pierwotnych o m.in. takie jak: 

SŁUCHAJ – dany żółw staje się aktywny, 
KTO bez parametrów – wynikiem jest nazwa jedynego aktywnego 

żółwia, 
WSZYSTKIE bez parametrów – wynikiem jest lista wszystkich 

istniejący żółwi, 
USTALFAZĘ (UFA) – ustala, która faza aktualnej postaci żółwia będzie 

używana, 
FAZA bez parametrów – ustala numer fazy, w jakiej aktywny żółw 

będzie używany. 
Bardzo popularna jest animacja z jadącym po drodze rowerzystą, której 

wynik prezentujemy poniżej. 

 
Ciekawym problemem będzie też stworzenie animacji „chodzącego” 

zegara wskazówkowego, wskazującego aktualny czas. Dla potrzeb tej animacji 
konieczne są takie parametry jak godz i min. Uczniom szczególnie 
zainteresowanym zadaniami tego typu warto zadać zdefiniowanie wędrującego 
ludzika o zadanych z góry fazach ruchu. Przy tym problemie można dodatkowo 
regulować prędkość ruchu takiego ludzika zakładając, że ludzik idzie w miejscu 
lub, że przesuwa się wzdłuż ekranu. Nie jest to trudne zadanie, ale za to dość 
efektowne i sprawiające uczniom dużo satysfakcji. 

Studenci, szczególnie kierunków ścisłych, również powinni mieć 
orientację o możliwościach Logo w zakresie tworzenia animacji. Oczywiście 
problemy przez nich rozwiązywane cechuje większa złożoność oraz konieczność 
tworzenia specyficznych procedur. Weźmy przykładowo strategię pogoni 
i ucieczki dwóch obiektów poruszających się z zadaną prędkością w ramach 
kwadratowego pudełka. Chcąc rozwiązać takie zadanie w sposób tradycyjny, 
należałoby rozwiązać odpowiednie równanie różniczkowe drugiego rzędu. 
Tymczasem problem niemal sam się rozwiązuje przy pomocy grafiki żółwia. 
Grafika ta jest szczególnie dobrym narzędziem pozwalającym nie tylko na 
znalezienie rozwiązania numerycznego, ale i na wprowadzenie samego pojęcia 
równania różniczkowego zwyczajnego. Omawiany przykład można następnie 
modyfikować, np.: analizując krzywe generowane przez oddziałujące na siebie 
obiekty. Dodatkowo można postawić warunek zbudowania strategii optymalnej 
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opartej np. o ściśle ustalone, możliwe do wykonania obroty takich „goniących 
się” obiektów. W zakresie tego typu animacji bardzo często spotyka się zadania 
problemowe, których rozwiązanie daje jednocześnie odpowiedź na kilka pytań. 
Próbką takiego zadania problemowego o podwyższonej skali trudności może być 
następujący przykład: 

Zbadaj zmodyfikowaną symulację „pogoń – ucieczka”, która daje stabilne 
okręgi, przyjmując, że uciekający porusza się szybciej niż goniący. Dlaczego ten 
proces się stabilizuje? Kiedy się stabilizuje, jaka jest w przybliżeniu odległość 
goniącego od uciekającego? Jak ta odległość zależy od ich prędkości? Podaj 
wzór określający tę odległość.10 

Zauważmy, że zadanie to, oprócz oczywistych walorów takich jak: 
pobudzanie twórczego myślenia i kształcenie wyobraźni matematycznej posiada 
jeszcze jedną istotną cechę: łączy w sobie wiadomości z różnych dziedzin. 
Oprócz umiejętności programowania w Logo, wymaga od studenta wiedzy z 
zakresu matematyki i fizyki. Pewną podpowiedzią dla stworzenia pełnego 
rozwiązania może być to, że trzeba tu rozpatrywać dwa podprzypadki, gdy 
odległość między obiektami jest duża i mała. Zadanie to daje też możliwość 
postawienia kilku pytań teoretycznych, jak np.: „Co to jest stabilność?”, „Kiedy 
można mówić o stabilnych okręgach?”, „Jak zmieni się nasze rozwiązanie, jeśli 
przejdziemy na wyższy wymiar?”, itp. To zadanie może być swoistą „próbą sił” 
dla studentów, którzy poznali język Logo wcześniej, np. w szkole średniej. Jeżeli 
rozwiązanie powierzymy małym zespołom, to jednocześnie damy możliwość 
wyrabiania wśród pracujących nad projektem umiejętności współpracy w grupie, 
ćwiczenia wielostronnych aktywności oraz wyrabiania krytycznego stosunku do 
poglądów innych osób (bowiem ostatecznie mają oni stworzyć wspólne 
poprawne rozwiązanie podparte solidnym dowodem poprawności). Możemy też 
przyjąć schemat rozwiązania oparty na zasadzie prób i błędów, dzięki czemu 
osoba rozwiązująca ten problem nie zostanie pozbawiona smaku odkrycia 
i poczucia zadowolenia z własnej pracy. Takie „uczenie przez odkrywanie” jest 
dziś polecaną metodą kształcenia młodego pokolenia, a tego typu zadania 
doskonale nadają się jako środki wdrażania tej metody.  

6. Podsumowanie 
Podsumowując, należy stwierdzić, że z Logo Komeniusza można korzystać 

już od klasy czwartej szkoły podstawowej, a także w gimnazjum. W klasach 
najmłodszych można rozwiązywać najprostsze zadania, jakimi są narysowanie 
kwadratów, innych figur, zamalowanie ich, narysowanie muru itp. Te same lub 
podobne zadania można wykonywać w klasach starszych, ale już wykorzystując 
procedury własne. Przy okazji udaje nam się spełnić ważny z punktu widzenia 
dydaktyki postulat opierania całego procesu dydaktycznego na odkrywaniu. 
Odkrywanie w ramach nauk ścisłych obejmuje z kolei: dostrzeganie 
prawidłowości, formułowanie hipotez uogólniających i uzasadnień ich 
poprawności. 

                                                
10 Więcej: H. Abelson, A.A.diSessa, Geometria żółwia, WNT, Warszawa 1992, s. 86-87. 
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Na pewno ważną cechą Logo jest łatwość przypisania poszczególnych 
ciągów czynności do jednego słowa, czyli tworzenie procedur. Ponadto, raz 
stworzone procedury, można od tej pory używać tak, jak innych instrukcji 
pierwotnych tego programu, co bardzo ułatwia pracę. Inną zaletą tego programu 
jest fakt, że kod programu jest bardzo czytelny. Jest on zarówno obrazem 
naszego sposobu myślenia: rozbijania problemu na mniejsze części, które dadzą 
się już łatwo rozwiązać (programowanie zstępujące), jak i składania z tych części 
rozwiązania całości (programowanie wstępujące). Oprócz prostoty i jasności 
wśród zalet należy wymienić i to, że jest to język dość uniwersalny, nadający się 
do rozwiązywania problemów różnej treści i złożoności. Dodatkowo jego 
wszechstronność nie polega jedynie na grafice żółwia, ale również na 
animacjach, rozwiązaniach rekurencyjnych itp. Nie można też zaprzeczyć temu, 
że z częścią tych problemów łatwiej radzą sobie języki bardziej 
wyspecjalizowane, jednak ich wprowadzenie do szkoły podstawowej czy 
gimnazjum jest trudne, ze względu na dużą złożoność i wysoki stopień trudności.  

Dużym wyzwaniem dla nauczyciela jest przekonanie uczniów, że 
tworzone przez nich programy są potrzebne a ich praca realizuje konkretny cel. 
Często bywa tak, że uczniowie nie chcą uczyć się nawet tych najprostszych 
języków programowania. Wiąże się to zapewne z tym, że dla uczniów ciekawe są 
nowe technologie informacyjne i ewentualnie programy typowo użytkowe, jak 
Word, czy Excel, ewentualnie jeszcze Power Point. W takim wypadku, to 
nauczyciel musi pokazać uczniowi, że te wszystkie współczesne systemy 
użytkowe też mają swoje języki programowania. Można też zaproponować 
uczniowi próbę wyrażenia tego samego (nawet prostego) algorytmu w kilku 
językach. Być może taka szansa rozbudzi zainteresowanie młodego entuzjasty 
Internetu. 
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